
Sufiĉe!

Estos manifestacioj kontraŭ la korupteco en la lando. Tio jam
okazas al certa tempo. En 2005 estis farita en letero de
anarkiistoj Araraquara kaj kiun ni reproduktas:

"Ni anarkiistoj kolektiĝis en Araraquara (SP) en tagoj 7, 8 kaj 9
Oktobro 2005, ni malkonsentas, ke estas politika krizo ciklaj
establita en Brazilo. Defendi niajn principojn, ni konfirmas kion
ĉiam denuncita:

1) kiu ne estas ebla en la "nov" liberalismo solvi la problemojn de enspezoj koncentriĝo,
divulgador situacio de mizero;
2) ke la elektoj estas intencita enajenar la popolo kaj for de reala diskutoj sociaj, politikaj kaj

ekonomiaj;
3) ke la tn politika krizo estas nur la lukto de partioj de maldekstra kaj dekstra (registaro kaj

opozicio), ne tuŝante la rilatoj de superregado de la kapitalismo;
4) historio pruvis, ke ne eblas krei laboristajn registaro tra partioj, kiuj autoproclaman iliaj

reprezentantoj. La nuna registaro, kiel iu ajn alia, kaj prenante ankoraŭ blindiga laborrajtoj gajnis
en la lastaj 100 jaroj;

Ni atentigas, la solvo:
* La detruo de la ŝtato - ĉar ĝi ne plenumas la interesojn de la popolo - kaj la superación de la

institucioj kiuj tenas;
* Organizado de sociaj movadoj (sindikatoj kaj popularaj) per memmastrumado;
* Al REKTA AGADO kiel praktiko de socia transformo;
* La elacxeto de la anarkiistoj etikaj principoj kiel instrumento de lukto por superi la Ĉefurbo.

Subskribita de:
Fenikso Nigra - Campinas Balaio Pulvo, KOLEKTIVA AGADO POPOLO - crap, aktivisto de

Regiona Curitiba, GIEPS "

Por lia graveco kaj klareco, klare indikante ke io kaj ripetas dum tod @ s anarkiistoj ĉiuj, la
bezono por radikala rompo kun modeloj kiuj ekspluatas kaj subpremas kaj konstrui socion surbaze
de memmastrumado, kiu estas la administrado konferenco sen hierarkioj, por fari decidojn kaj
ekzekuti ĉio tio estas grava. -Ejon Organizo sen mastroj, sen estroj, aŭ kiuj ĉiuj estas estroj tiel ke
neŭtrigi la povon ĉar ĉiuj havas tiu povon.
Voĉdoni Nula, ne voĉdonas, diru sufiĉe! Kaj kune ni konstrui novan politikon sen partioj, apátrida,
malcentralizita kaj memmastrumataj formo.
Vidi vin sur la stratoj!



Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn
Fenikso Nigra

Liberacana Barikado

CP: 5005 - 130036-970 Kampinaso - San-Paŭlio
m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

http://anarkio.net


